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Geertz-Hansen (OGH), Gert
Mulvad (GM), Najaaraq Paniula
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Deltagere
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Fraværende
Ataatsimiinnermik
imaqarniliortoq
Referent

Steen Jeppson

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af Forskningsrådsmøde referat Oktober 2015. Godkendelse af
Beslutningsreferat fra Forskningsrådsmøde 7. april 2016. Godkendelse af
Forskningsråds budgetmøde referat 4/5-2016
3) Drøftelse af årsregnskab 2015 / Årsbudget 2016
4) Hjemmeside status
5) Forskningsråd Årsrapport 2015
6) Evt.
Dagsorden (Pkt. 1)
 Godkendt
Godkendelse af referater fra Forskningsrådsmøde Oktober 2015; 7. april 2016; 4.
Maj 2016 (Pkt. 2)
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Alle referater blev godkendt. Enkelt rettelse til Oktober 2015 referat. I overskrift
Naalisagaq / Referat, ændres til Imaqarniliaq

Drøftelse af årsregnskab 2015 / Årsbudget 2016 (Pkt. 3)
 SJ fremlagde årsregnskabet 2015 sidestillet med årsbudgettet 2016 – Da nogle
tal manglede, bl.a formandshonorar, vederlag, i årsregnskabet for 2015, kunne
regnskabet ikke godkendes. (SJ) fremskaffer sidste tal
 ELA sende opdateringer, ændringer i budgetmodel til SJ
 Efter diskussion af årsbudgettet for 2016, blev dette enstemmigt godkendt af
Forskningsrådet
 Efter at SJ har indsamlet de manglende tal til årsregnskabet for 2015, samt
udgifter anvendt til AC løn Sekretær indtil nu, sender SJ udkastet til Rådet og til
godkendelse senest tirsdag 17. maj
Forskningsrådets hjemmeside – status (Pkt. 4)
 SJ fremlagde sidste mangler, tekster til indsættelse på hjemmesiden. Efter
modtagelse af sidste oversættelser af dansker tekster til grønlandsk fra
tolkekontoret, satses der på at disse lægges på hjemmeside i uge 20
 I tilfælde af hastesager m.h.t. oversættelse af tekst, hasteoversættelser være
mulig via andre veje, og ikke vente på tolkekontoret i Selvstyret (ELA)
 (PK’s) billede indsættes på side vedrørende CV oplysninger
 Når hjemmesiden er klar meget snarest, udsendes efterfølgende
pressemeddelelse om Forskningsrådets nye hjemmeside
Forskningsrådets årsrapport 2015 (Pkt. 5)
 (SJ) Rapporten er under udarbejdelse
 (ELA) sender forslag til struktur og inspiration fremadrettet m.h.t. udarbejdelse
og afslutning af årsrapport som orientering og for at få input fra Rådet og til
hjælp for (SJ)
 (SJ) vil satse på at årsrapporten ligger klar og til godkendelse i uge 20
Eventuelt (Pkt. 6)
 Behandling af Ph.D ansøgninger blev drøftet – Klaus Nygaard gives besked om,
at opslå fristen for indsendelse af ansøgninger til Ph.D, Post.doc, tidligere
 Beslutning om at Ph.D ansøgninger behandles på møde 6. september 2016
 Enighed om at næste Forskningsrådsmøde efter fristen for indsendelse af
ansøgninger 1. oktober, afholdes 11/10, og med arrangement dagen efter d.
12/10
 (SJ) tager orlov fra Forskningssekretariatet for at begynde i en stilling i
formandens Departement under Forsoningskommissionen
 (GT) sender brev ud til Rådet om midlertidig afløser for (SJ)
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